
UCHWAŁA NR III/8/10 
RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 
 

 

zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody połoŜonych na terenie 
powiatu warszawskiego - zachodniego 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. 
zm.), po uzgodnieniu z Mazowieckim Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Rada Gminy Kampinos zmienia rozporządzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia  
31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody połoŜonych na terenie powiatu 
warszawskiego – zachodniego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 124 poz. 3636), Załącznik  
do Rozporządzenia w lp. 31 otrzymuje brzmienie: 

lp. 31  

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

Lokalizację całego obiektu chronionego, ze wskazaniem nowo posadzonych drzew, 
zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 

/-/ dr inŜ. Monika Ciurzyńska 
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UZASADNIENIE 

 

 W dniu 22 lipca 2010 r. r. Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą ul. Poznańska 300           
w OŜarowie Mazowieckim zwrócił się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 
trzech drzew z Alei Lipowej im. Fryderyka Chopina, objętej ochroną pomnikową. 

Zgodnie z załączonym do wniosku opisem stanu sanitarnego drzew, sporządzonym przez 
inspektora nadzoru terenów zieleni mgr inŜ. Macieja Kanclerz, znajdują się one w złym stanie 
zdrowotnym i stanowią zagroŜenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a mianowicie: 

1) lipa drobnolistna o obwodzie 170 cm – posusz w obrębie korony 30%, drzewo pochylone 
o 45 st. w kierunku wschodnim (na jezdnię), bardzo mocno przeciąŜone. Od strony 
wschodniej, na wysokości 1,5 m, blizna po odciętym konarze z wlotem próchnicznym. 
Na wysokości 3,5 m rozwidlenie o ostrym kącie rozwarcia, z moŜliwością rozerwania. 
Na całej długości pnia zgnilizna miękka wewnętrzna. Na wysokości 4 m uszkodzenia 
mechaniczne spowodowane przez samochody cięŜarowe. 

2) lipa drobnolistna o obwodzie 139 cm – posusz w obrębie korony 80%, zamierająca. 
Drzewo pochylone 35 st. w kierunku wschodnim (na jezdnię), bardzo mocno 
przeciąŜone. Na wysokości 3 m, od strony zachodniej, odłamany konar wraz z częścią 
pnia. MoŜliwość złamania drzewa. Od strony zachodniej na wysokości 2 m dziupla           
o średnicy 10 cm. Na całej długości pnia zgnilizna miękka wewnętrzna. Od strony 
zachodniej pęknięcie wzdłuŜne pnia. W obrębie korony odłamane liczne gałęzie i konary.  

3) lipa drobnolistna o obwodzie 193 cm - posusz w obrębie korony 40%, drzewo pochylone 
o 45 st. w kierunku wschodnim (na jezdnię), bardzo mocno przeciąŜone. W części 
odziomkowej liczne dziuple. Na całej długości pnia zgnilizna miękka, wewnętrzna.               
Na wysokości 4 m uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez samochody cięŜarowe. 

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew moŜliwe jest jedynie po zmianie rozporządzenia             
Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody połoŜonych na terenie powiatu warszawskiego – zachodniego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

/-/ dr inŜ. Monika Ciurzyńska 

 


